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Hoewel bij de totstandkoming van deze marktanalyse de uiterste zorg is betracht, kan Twan van de 

Wiel Administratieve Begeleiding B.V. en medewerkers niet aansprakelijk worden gehouden voor de 

gevolgen van eventuele onjuistheden (druk)fouten of onvolledigheden. 

 

Van de door de betreffende leveranciers opgegeven informatie in deze uitgave hebben wij niet de 

juistheid en volledigheid kunnen controleren. Alle gegevens zijn onder voorbehoud. 

 

Copyright Twan van de Wiel Administratieve Begeleiding B.V. 

 

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 

gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, 

fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van Twan van de Wiel Administratieve Begeleiding B.V.. 
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INLEIDING 

Enige jaren geleden hadden wij al het idee om een analyse te doen naar de software mogelijkheden 

binnen de kinderopvangbranche. De bedoeling was toen dat we onder andere zelf functionaliteiten 

gingen testen en gebruikerservaringen gingen verzamelen om zo tot een onafhankelijke analyse te 

komen. In die tijd waren er maar een paar grote spelers op de markt en aangezien een van de 

grootste spelers helaas niet mee wilde werken aan de analyse hebben we toentertijd besloten om de 

analyse niet voort te zetten. 

 

Omdat ons kantoor veel te maken heeft met de kinderopvangbranche, vooral het in kaart brengen van 

processen, managementrapportages en koppelingen met boekhoudpakketten als ook opleiding van 

administratief personeel, komen wij in de praktijk veel verschillende softwarepakketten tegen. Tevens 

organiseren wij regelmatig een overleg met managers en controllers uit de kinderopvang branche 

waarin het onderwerp software een terugkerend gespreksonderwerp is.  

 

Aangezien wij in gesprekken merken dat veel gekeken wordt naar andere softwaremogelijkheden 

hebben wij in juli 2015 besloten om wederom een poging te wagen om de analyse een nieuwe kans te 

geven. Op LinkedIn is de vraag gesteld of er leveranciers zijn die aan een marktanalyse mee wilden 

werken. Op dit verzoek is erg positief gereageerd, wat voor ons de reden was om de analyse een 

nieuw leven in te blazen.  

 

Wij hebben er voor gekozen om een marktanalyse uit te voeren, met hierin een selectie aan software 

aanbieders binnen de kinderopvangbranche. Waarbij we functionaliteiten in kaart brengen, 

softwareleveranciers aan het woord laten voor wat betreft een aantal open vragen en vooral ook hun 

eigen visie laten vertellen. Tenslotte hebben we gevraagd aan de pakket leveranciers om een drietal 

gebruikerservaringen te overleggen.  

In de analyse zullen geen specifieke prijsgegevens per pakket worden vermeld, dit is uitgesloten 

vanwege het feit dat de prijsopbouw van pakketten te veel verschilt. Zo kan hier geen duidelijk oordeel 

over worden gevormd door de gebruikers van het rapport, voor eventuele prijsgegevens dient u 

contact op te nemen met de softwareleveranciers of via ons.  

 

Met de marktanalyse hopen wij een duidelijk, actueel en functioneel overzicht te bieden van een 

selectie aan software pakketten die op dit moment in de markt worden aangeboden. We wijzen de 

lezer er bij dezen op dat dit geen onderzoek betreft, maar een analyse. In de analyse zal dus geen 

sprake zijn van een inhoudelijke beoordeling van de pakketten, dat wil zeggen dat er geen conclusie 

getrokken is met betrekking tot welk pakket het best presteert. De marktanalyse moet gezien worden 

als een onafhankelijk en neutraal hulpmiddel. 

 

Deelnemers marktanalyse: 

• Bitcare 

• Flexkids 

• Gloryosa 

• KDVnet.nl  

• KiDa 

• Kidsadmin 

• Kidsvision 

• KindPlanner 

• NioKids 

• Proles Software 

• Quebble.com | Professional (Pelosa) 

• Rosa 

• TSO-ASSISTENT 

De deelnemers zullen op basis van alfabetische volgorde in het rapport worden behandeld.  

 

 

Twan van de Wiel en Lisa van Dam, 13-11-2015 te Waalwijk 
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• Rapport marktanalyse: 

Softwarepakketten 

binnen de 

kinderopvangbranche. 

• Benaderen van 

verschillende software 

leveranciers via LinkedIn; 

• Inplannen van de analyse; 

• Selectie 

softwarepakketten; 

• Opstellen van criteria; 

• Gegevens deelnemende 

softwarepakketten in kaart 

brengen. 

 

• Analyseren welke  pakketten voldoen 

aan de criteria (via de websites); 

• Overige functionaliteiten in kaart 

brengen (via de websites); 

• Terugkoppeling aan software 

leveranciers, open vragen stellen en 

feedback ontvangen; 

• Verwerken reacties en feedback; 

• Laatste bevestiging vanuit software   

leverancier betreffende de analyse. 

1 – ANALYSEONTWERP  

Door middel van het analyseontwerp dat is beschreven in dit hoofdstuk wordt aangegeven wat er met 

de uitgevoerde analyse is bereikt. Ten eerste wordt de aanleiding beschreven en daarnaast worden 

de doelstelling en de analysemethode behandeld. 

 

1.1 Aanleiding 

De behoefte naar de marktanalyse is het gevolg van verschillende aanleidingen. Zo is contact 

geweest met een aantal kinderopvangorganisaties welke aangaven dat zij zoekende zijn naar een 

nieuw softwarepakket, maar doordat het aanbod zo breed is wordt de keuze erg moeilijk. Door middel 

van onder andere de verschillende functionaliteiten van het aanbod aan pakketten in kaart te brengen 

denken wij dat er voor deze kinderopvangorganisaties meer inzicht komt. Daarnaast worden er 

verschillende extra mogelijkheden aangeboden door de software leveranciers, deze extra’s zijn tevens 

erg belangrijk bij de keuze voor een bepaald pakket. 

Door de behoefte binnen de kinderopvang naar het duidelijk in kaart brengen van de mogelijkheden 

binnen softwarepakketten is de analyse opgezet.  

 

1.2 Doelstelling 

Voor de marktanalyse is de volgende doelstelling geformuleerd: 

Het doel van de marktanalyse is het uitbrengen van een rapport voor de kinderopvangbranche 

over de verschillende mogelijkheden in softwarepakketten en wat de bijbehorende 

functionaliteiten en ontwikkelingen van het pakket zijn om zo een hulpmiddel te kunnen bieden 

voor een juiste pakketkeuze. 

 

Ter afbakening van de analyse zijn de volgende randvoorwaarden gesteld: 

• Niet alle aanbieders in de markt worden behandeld in de marktanalyse; 

In bijlage 1 is een lijst met softwarepakketten opgenomen welke aan de analyse deel hebben 

genomen.  

• De analyse heeft onder andere betrekking op een lijst met zelf opgestelde criteria. 

In hoofdstuk 2 zijn de criteria opgenomen welke in kaart zijn gebracht bij de verschillende 

softwarepakketten, de criterialijst is naar de mening van de medewerkers van Twan van de 

Wiel Administratieve Begeleiding B.V. opgesteld.  

 

1.3 Analysemethode 

Om de doelstelling van de analyse en de globale stappen die hiervoor moeten worden genomen 

schematisch weer te geven, is het onderstaande analysemodel opgesteld. In het model is de opzet 

van de analyse in een oogopslag weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voorbereiding 

Analyse 

Resultaat 
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2 – AANBOD VAN SOFTWARE 

2.1 Analyse criteria 

Voor de uitgevoerde analyse is een lijst met criteria opgesteld welke van belang zijn voor een 

softwarepakket voor de kinderopvangbranche. De criteria zijn bepaald naar de mening van 

medewerkers van Twan van de Wiel Administratieve Begeleiding B.V. De marktanalyse is 

hoofdzakelijk op de hieronder gestelde criteria gericht: 

1. Bijhouden van een presentielijst. 

2. Invoeren van stamgegevens van personen (kind, ouder) en bedrijven. 

3. Stamkaart per kind (en hierin bijvoorbeeld afwijkingen in eten kunnen aangeven). 

4. Contractenregistratie per kind. 

5. Digitaal onderteken van kind contracten. 

6. Groepsplanning. 

7. Kind/leidster ratio berekenen. 

8. Registratie van flexibele opvang. 

9. Planning tijdens schoolweken en niet-schoolweken moet mogelijk zijn. 

10. Wijzigingen in kind gegevens eenvoudig doorvoeren (nieuwkomers, opzeggers). 

11. Genereren van lijsten zoals presentielijsten en wachtlijsten. 

12. Export naar verschillende pakketten. 

13. Factureringsmogelijkheden. 

14. Extra producten toevoegen aan facturen (zoals haal- en brengkosten). 

15. Debiteurenbeheer. 

16. Incasso en her incasso. 

17. Uitdraaien Belastingdienst bestand. 

18. Managementinformatiemogelijkheden: Bijvoorbeeld bezettingsgraad. 

19. Ouderlogin / ouderportaal. 

20. Online fotoboek bijhouden. 

21. Online schriftje bijhouden. 

22. Mogelijkheden om met een app te werken. 

23. Mogelijkheden voor gastouderbureaus. 

24. Mogelijkheden voor BSO’s. 

 

 

2.2 Analyse 

Op de volgende pagina is de analyse weergegeven waarin wordt vermeld per deelnemend 

softwarepakket of er aan de bovengenoemde criteria is voldaan. De informatie is afkomstig van de 

verschillende websites van de aanbieders. Tevens is er een terugkoppeling geweest naar ieder pakket 

met de uitkomsten, waarna eventuele opmerkingen in het rapport zijn aangepast.  

 

Vervolgens wordt per pakket een globale weergaven gegeven. Zo worden de volgende onderwerpen 

uitgelicht per pakket: korte omschrijving, koppeling met andere toepassingen, conversie van data, 

installatie, onderscheidend vermogen, visie op de toekomst en overige vermeldingen. De informatie is 

afkomstig van zowel de aanbieders zelf als de websites, tevens is de informatie achteraf bevestigd 

door de aanbieder zelf en zijn eventuele opmerkingen verwerkt in het rapport. 
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 A B C D E F G 

Nr. Bitcare Flexkids Gloryosa KDVnet.nl KiDa Kidsadmin Kidsvision 

1 V V V V V V V 

2 V V V V V V V 

3 V V V V V V V 

4 V V V V V V V 

5 X V V V X V V 

6 V V V V V V V 

7 V V V V V V V 

8 V V V V V V V 

9 V V V V V V V 

10 V V V V V V V 

11 V V V V V V V 

12 V V V V V V V 

13 V V V V V V V 

14 V V V V V V V 

15 V V V V V V V 

16 V V V V V V V 

17 V V V V V V V 

18 V V V V V V V 

19 V V V V X V V 

20 V V V V X V V 

21 V V V V X V V 

22 V V V V V V V 

23 V V V X V V V 

24 V V V V V V V 

 

 H I J K L M 

Nr. 
Kind 

planner 
NioKids 

Proles 
Software 

Quebble.com
|Professional 

Rosa 
TSO-

ASSISTENT 

1 V V V V V V 

2 V V V V V V 

3 V V V V V V 

4 V V V V V V 

5 V V X V V X 

6 V V V V V V 

7 V V V V V V 

8 V V V V V V 

9 V V V V V V 

10 V V V V V V 

11 V V V V V V 

12 V V V V V V 

13 V V V V V V 

14 V V V V V X 

15 V V V V V V 

16 V V V V V V 

17 V V V V V V 

18 V V V V V V 

19 V V V V V V 

20 V V V V V X 

21 V V V V V V 

22 V V V V V V 

23 X X V X V X 

24 V V V V V V 
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A. Bitcare 

Naam aanbieder :  Bitcare B.V. 

Naam oplossing :  Bitcare 

Website :   www.bitcare.com 

Doelgroep :   Kinderopvang (kinderdagverblijf, gastouder, en BSO) 
 

Korte omschrijving product 

Bitcare bestaat uit een aantal onderdelen: 

Een webapplicatie, waarmee de administratieve taken worden verricht, zoals contractbeheer, het 

plannen van medewerkers en kinderen, facturatie en rapportages genereren. Met Bitcare Personeel 

en Personeel Plus beschikt een kinderdagverblijf ook over een volledig HR en salaris product. 

Een applicatie voor de iPad die het papierwerk op de groep vervangt, zoals de mappen met kind 

gegevens, aanwezigheidslijsten en de dagboekjes van de kinderen. De app wordt gebruikt voor onder 

andere aanwezigheids- en activiteitenregistratie, overzicht van alle aanwezige kinderen, planning, kind 

dossiers en foto’s. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een mobiele applicatie voor medewerkers 

en ouders. Dit leidt tot een totaaloplossing waarmee op een eenvoudige manier de administratie kan 

worden bijgehouden en ouders transparantie kan worden geboden.  

 

Koppelingen met andere toepassingen 

Koppeling met Exact Online en iMuis is mogelijk. Bij andere noodzakelijke koppelingen wordt dit met 

de klant onderzocht.  

 

Conversie van data 

Bitcare heeft geen standaard import opties voor handen. Uit ervaring is gebleken dat het zinvoller is 

om de data opnieuw in te voeren. De data wordt daar waar nodig gecontroleerd en gecorrigeerd 

waarbij de kwaliteit van de data toeneemt en het bevordert de leercurve van de medewerkers. 

 

Installatie 

Omdat Bitcare een web gebaseerd (online) product is, is installatie van software niet nodig. Er kan op 

ieder willekeurig moment gestart worden met Bitcare waar en wanneer maar ook.  

 

Onderscheidend vermogen 

Citaat van Bitcare: 

“Wij citeren hierbij graag wat klanten ons aangeven: 

Johan Bosters: ‘De prijs-kwaliteitverhouding van Bitcare is onvergelijkbaar goed,’ stelt Johan 

Bosters, directeur van kinderopvangverblijf Le Garage in Bergen op Zoom. Met ruim 12 jaar 

ervaring in de bedrijfsvoering en automatisering van kinderdagopvangverblijven, heeft de 

ondernemer daadwerkelijk recht van spreken. ‘Ik ken alle systemen in de markt voor planning, 

administratie en oudercommunicatie. Het is fijn om met Bitcare te werken, Bitcare voldoet aan 

de eisen van deze tijd.’ 

Diana Vredenbrecht (De Ronde Venen): Ik bespaar echt tijd, en daarmee ook 

personeelskosten. En dat is heel belangrijk. Dit heeft mijn kinderkopvang echt over de heuvel 

geholpen. Ik moest ernstig bezuinigen en zocht naar een effectievere werkwijze. Wij werken 

nu ruim één jaar met Bitcare en iedereen is enthousiast. De interne communicatie loopt veel 

vlotter. Wij hebben nu een veel efficiëntere manier van werken.” 

 

Visie op de toekomst 

Citaat van Bitcare: 

“Bitcare vindt dat het kind centraal moet staan. Vanuit deze filosofie hebben wij een innovatief 

product ontwikkeld dat het papierwerk zo veel mogelijk uit handen neemt waardoor de 

aandacht bij het kind komt. Wij geloven in de toekomst van de tablet. De tablet is mobiel en 

gebruiksvriendelijk, waardoor deze eenvoudig gebruikt kan worden op de werkvloer van de 
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kinderopvang. Hierdoor kan de informatie bij de bron, het kind, worden vastgelegd en beschikt 

de kinderopvang over betere informatie voor beslissingen over efficiëntie en kwaliteit. Daarbij 

kunnen de ouders op ieder moment van de dag direct beschikken over de actuele informatie 

van hun kind(eren). Met Bitcare en Bitcare Personeel beschikt de kinderopvang over dé 

totaaloplossing voor het management, pedagogische medewerkers en ouders. Bitcare 

verbetert de samenwerking en communicatie met alle betrokkenen door het bieden van een 

online product dat altijd en overal beschikbaar is. Bitcare is eenvoudig in gebruik en werkt tijd- 

en kostenbesparend. Bitcare blijft up to date bij wettelijke wijzigingen m.b.t. de kinderopvang 

toeslag en kwaliteit normen. Tevens zien wij meer focus naar de ontwikkeling en verzorging 

van de kinderen. Bitcare speelt hier op in door dit beter en duidelijker in kaart te brengen en 

verhoogt daarmee de kwaliteit en de vertrouwde relatie tussen ouder en kinderopvang.” 

 

Overige vermelding 

Met Bitcare Personeel en Personeel Plus beschikt een kinderdagverblijf over een volledig HR en 

salaris product waarbij de werknemers met behulp van een eigen app hun planning kunnen inzien en 

zelf aanvragen kunnen doen voor bijvoorbeeld verlof en verzuim of het indienen van een declaratie. In 

de bevoegdheden van de (backoffice) gebruikers van het pakket kunnen tevens beperkingen worden 

aangebracht.  

Er is een mobiele applicatie voor ouders, waarmee zij alle activiteiten van hun kinderen kunnen 

volgen, chat berichten met de kinderopvang kunnen uitwisselen en aanvragen kunnen doen voor 

bijvoorbeeld extra opvang of ruilingen. De Bitcare app voor iPad en iPhone wordt door de 

medewerkers en gastouders gebruikt voor onder andere aanwezigheids- en activiteitenregistratie, 

overzicht van alle aanwezige kinderen, planning, kind dossiers en foto’s. 
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B. Flexkids 

Naam aanbieder :  Flexkids (Dicon B.V.) 

Naam oplossing :  flexkids online 

Website :   www.flexkids.nl 

Doelgroep :  Kinderopvang (kinderopvangorganisatie, gastouder,  

kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang,  

peuterspeelzalen, gastouderopvang en TSO). 

 

Korte omschrijving product 

flexkids online biedt een geautomatiseerd bedrijfsproces voor professionele kinderopvangorganisaties. 

Van het kernproces van de opvang van kinderen – planning, plaatsing, contracten en facturatie – tot 

aan communicatie met ouders, inzet van personeel, acquisitie en verkoop en financiële administratie.  

Zowel kindplanning als personeelsadministratie, ouder-portaal en ouder-app, medewerker-portaal en -

app, alsmede de inzet van tablet of smartphone op de groep zijn standaard onderdeel van flexkids 

online. 

 

Koppelingen met andere toepassingen 

Flexkids online kan volledig geïntegreerd werken met AFAS (ERP en HRM) of met Unit4 Multivers. 

Ook bij niet volledige integratie is er standaard de mogelijkheid om gegevens te exporteren naar álle 

gangbare boekhoudprogramma’s, zoals Exact Globe, ExactOnline, DBS, CASH, King, Account View, 

Snelstart, iMUIS, Asperion en Figam. 

Voor flexkids is er een connector beschikbaar waarmee andere software met flexkids kan integreren. 

Bijvoorbeeld eigen rapportagesystemen of een eigen web omgeving. Maar ook partijen als Planrad en 

Ayton maken gebruik van de flexkids-connector. 

 

Conversie van data 

Importeren van stamgegevens is standaard mogelijk en kan de gebruiker zelf uitvoeren. Volledige 

conversie inclusief plaatsingen, contracten, documenten etc. is op aanvraag mogelijk vanuit onder 

andere de volgende pakketten: KoCon, The Nanny of Kidsvision. 

 

Installatie 

Flexkids betreft een online pakket, waardoor er geen installatie aan vooraf ligt.  

 

Onderscheidend vermogen 

Citaat van Flexkids: 

“Flexkids onderscheidt zich uiteraard door flexibiliteit, en openheid. flexkids maakt daarbij 

processen controleerbaar, zowel in het heden als qua historie. Omdat flexkids ingezet wordt 

bij veel grote organisaties is ook heel goed nagedacht over rollen van medewerkers, rechten 

en context, zodat iedere medewerker (deels) automatisch zijn eigen werkomgeving ziet.  

En flexkids zal een van de meest uitgebreide zijn onder de kinderopvang pakketten, met 

bijvoorbeeld ook alles rondom personeelsplanning en urenregistratie standaard geïntegreerd. 

Een ouderportaal en ouderapp, software voor tablet op de groep, medewerker portaal, TSO 

portaal, zijn standaard (zonder meerkosten) deel van flexkids. 

Medewerker planning op basis van actuele aanwezigheid en geïntegreerde communicatie en 

selfservice voor de ouders, zullen de gemiddelde organisatie (financieel) het meeste 

opbrengen.” 

 

Visie op de toekomst 

Citaat van Flexkids: 

“De Flexkids visie is dat álle stakeholders bij een kinderopvangorganisatie, intern en extern, 

zoals ouders, leidsters op de groep, locatiehoofden, clustermanagers, verkoop, marketing, 

planning, P&O, controller, of directie, ondersteund worden met up-to-date 
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informatie en de juiste tools. Informatie die hun dagelijks werk zo gemakkelijk mogelijk maakt, 

zodat ze zich op hun kerntaak kunnen richten. 

De slogan van flexkids is daarom: De juiste informatie, op de juiste tijd, op de juiste plek. Altijd.  

Daarin is Flexkids inmiddels heel ver.” 

  

Overige vermelding 

Met Flexpersoneel worden alle personeelsgegevens geregistreerd. De individuele arbeidscontracten 

van het personeel kunnen tevens worden beheerd zodat er meer inzicht is in het contractverloop en 

het aantal Fte’s. Daarnaast kunnen de bevoegdheden van de (backoffice) gebruikers van het pakket 

worden beperkt. 

Via Flexweb Ouderportaal kunnen ouders inloggen op Flexweb en zo hun eigen gegevens inzien. 

Tevens kan een persoonlijke inbox worden ingezien en kunnen persoonlijke gegevens worden 

gewijzigd.  
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C. Gloryosa 

Naam aanbieder :  Future Earth B.V. 

Naam oplossing :  Gloryosa 

Website :   www.gloryosa.eu 

Doelgroep :  Kinderopvang (gastouders,  

kinderdagverblijf, kinderopvangorganisatie  

en BSO) 

 

Korte omschrijving product 

Deze doorontwikkelde software oplossing is direct klaar voor gebruik. Door het gebruiken van de 

software kan goed worden gecommuniceerd en tegelijkertijd is de administratie op orde. Het pakket 

zorgt ervoor dat de planning snel op orde is. Het signaleert namelijk de kind/leidster ratio en 

groepsprocessen. Overzichten zoals aan- en afwezigheidsfunctie en urenregistratie zijn met één druk 

op de knop te verkrijgen. Het pakket is efficiënt en flexibel en sterk in communicatie, planning en 

facturatieoplossingen.  

 

Koppelingen met andere toepassingen 

Er zijn web interfaces voor de belangrijkste functies beschikbaar en exports voor onder andere Exact, 

iMuis en Snelstart.  

 

Conversie van data 

Het is mogelijk om stamgegevens te importeren in Gloryosa vanuit verschillende andere pakketten. 

Aanvragen vanuit onbekende pakketten zullen worden bekeken zodat deze ook kunnen worden 

uitgevoerd.  

 

Installatie 

Het pakket werkt geheel online, waardoor er geen installaties aan vooraf dienen te gaan. De 

gegevens worden vanuit een online omgeving opgeslagen.  

 

Onderscheidend vermogen 

Citaat van Gloryosa: 

“Als aanbieder van software voor kinderopvangorganisaties doen wij geen loze beloftes. Wij 

zorgen er niet alleen voor dat kinderopvangorganisaties efficiënter werken maar luisteren ook 

naar de klant. Onze prijzen zijn per kindplaats waardoor er betaald wordt naar verhouding.” 

 

Visie op de toekomst 

Citaat van Gloryosa: 

“Door de software oplossing van Gloryosa willen wij als organisatie ervoor zorgen dat 

kinderopvangorganisaties efficiënter werken. In Nederland maar ook in de rest van Europa. 

Wij willen de meest klantgerichte en klantvriendelijke software aanbieder zijn op het gebied 

van kinderopvangorganisaties. Dit doen wij door te luisteren naar de wensen en behoeftes van 

bestaande en nieuwe klanten. Maar ook door onze klanten te laten betalen naar verhouding. 

We zijn als organisatie constant in beweging en willen onze klanten innovatieve en 

gebruiksvriendelijke software bieden.” 

 

Overige vermelding 

De bevoegdheden van de (backoffice) gebruikers van het pakket kunnen worden beperkt. 

Daarnaast is er voor de ouders/verzorgers de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de ouderportaal. 

Hierin kunnen tevens online schriftjes en fotoboeken van de kinderen worden bijgehouden. De 

ouders/verzorgers kunnen op ieder moment deze gegevens inzien. Zo wordt er een duidelijke 

communicatie met de ouders van het kind verkregen.  
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D. KDVnet.nl 

Naam aanbieder :  KDVnet.nl 

Naam oplossing : KDVnet.nl 

Website :   www.kdvnet.nl 

Doelgroep :  Kinderopvang (kinderdagverblijven, kinderopvangorganisaties, 

 peuterspeelzalen en BSO) 

 

Korte omschrijving product 

De online software van KDVnet.nl is gemaakt voor het administreren en managen van kleine, 

middelgrote en grote bedrijven in de kinderopvang. De werking is eenvoudig en de software biedt veel 

functionaliteiten zoals facturatie, planning, roosters, debiteurenbeheer, ouderlogin en veel meer. De 

applicatie werkt eenvoudig, tijdbesparend en dus ook kostenbesparend. KDVnet.nl staat dicht bij zijn 

klant en blijft steeds in gesprek om aan de wensen en behoefte van de klant te voldoen. 

 

Koppelingen met andere toepassingen 

KDVnet.nl is eenvoudig te koppelen met ieder boekhoudsysteem dat een CSV bestand kan 

importeren. Voorbeelden zijn Exact online, Afas, Twinfield etc. 

 

Conversie van data 

Stamgegevens van de ouders en kinderen kunnen uit een ander pakket worden geïmporteerd. De 

stamgegevens kunnen handmatig worden ingevoerd (voor €1 per ouder/kind gegevens). Voordeel van 

handmatig invoeren is dat er met een ‘stofkam’ door de gegevens wordt gegaan en deze kunnen 

worden gecorrigeerd waar nodig. Voorbeelden van andere pakketten waarvan gegevens kunnen 

worden geïmporteerd zijn onder andere Cocon, the Nanny, Flexkids, Kidsvision, Rosa, Kidsadmin, 

Okido en Kiekeboe. 

 

Installatie 

De software werkt online, waardoor geen installaties hoeven te worden gedaan. Er wordt ingelogd met 

het emailadres en een wachtwoord om op het eigen account te komen. De gegevens staan zo direct 

online opgeslagen, hierdoor zijn back-ups van de gegevens en updates van het programma 

overbodig. 

 

Onderscheidend vermogen 

Citaat van KDVnet.nl: 

“Wij onderscheiden ons door onze klantgerichte aanpak. Dit begint al in de oriëntatiefase van 

de klant, waarin wij kosteloos en vrijblijvend een demo aanbieden door het hele land. De 

applicatie is zeer gebruiksvriendelijk met duidelijke schermen en een overzichtelijke indeling. 

Wij werken vrijwel niet met icoontjes maar met tekst, waardoor de functie altijd helder is 

(factureren heet bij ons ‘factureren’ en om te printen klik je op het woord ‘print’). Onze 

prijsstructuur is eenvoudig: we bieden een compleet pakket voor 1 prijs per kind à € 0,99. Dat 

betekent dat starters en kleine bedrijven een compleet pakket kunnen gebruiken voor een prijs 

die past bij de grote van hun bedrijf. Daarnaast hebben we een uniek systeem voor de 

ouderlogin waarbij de ouders zelf online extra dagen, ruildagen, afmeldingen of ziektedagen 

kunnen aanvragen/aanmelden. De kinderopvang ziet direct of er plaats is en kan een 

aanvraag met 1 druk op de knop bevestigen (of weigeren met opgaaf van reden). De ouder 

krijgt via de mail direct een bericht. Een goedgekeurde aanvraag wordt automatisch direct in 

de facturatie en bezetting verwerkt, inclusief het L/K ratio.” 

 

Visie op de toekomst 

Citaat van KDVnet.nl: 

“Onze Visie op de toekomst is om continu te blijven luisteren naar de wensen en behoeften 

van onze klant en deze te verwerken in onze software. Een goed voorbeeld is Digitaal 
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Ondertekenen, dat net is ontwikkeld. Bedrijven die gebruik maken van Ouder-login Basis (voor 

een bedrag van € 10, - per maand per bedrijf/B.V.) kunnen hier onbeperkt gebruik van 

maken.” 

 

Overige vermelding 

Er kunnen binnen KDVnet.nl onbeperkt restricties worden gekoppeld aan de inlogbevoegdheden van 

de leidsters en andere (backoffice) gebruikers van de applicatie. 

Een onbeperkt aantal log-ins per bedrijf kunnen worden aangemaakt, zonder extra kosten. Updates 

zijn kosteloos en worden zonder dat de gebruikers daar last van hebben “achter de schermen” 

geïnstalleerd. 

De ouders kunnen via de ouderlogin zelf hun eigen contracten, facturen en jaaroverzichten inzien. 

Daarnaast kunnen persoonlijke gegevens worden aangepast, aanvragen voor extra dagen en 

ruildagen worden gedaan en ziekmeldingen worden doorgegeven. Verder kunnen er elektronische 

schriftjes worden bijgehouden. Groot voordeel is dat er een directe online communicatie met de 

ouders mogelijk is, waarbij tevens een fotoboek beschikbaar is van het kind. Omdat de applicatie 

binnen ouderlogin en planning responsive (meeschalend) van opbouw is, is het eveneens mogelijk om 

met een tablet of telefoon in te loggen. 
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E. KiDa 

Naam aanbieder :  KiDa Software 

Naam oplossing :  KiDa 

Website :   www.kidasoftware.nl 

Doelgroep :   Kinderopvang (kinderopvang,       

   buitenschoolse opvang, gastouderopvang) 

 

Korte omschrijving product 

Logicon, de ontwikkelaar van het software programma KiDa, is het aanspreekpunt voor allerlei 

vraagstukken voor professionele registratie, planning en administratie die gemoeid zijn bij het 

opvangen van kinderen. Met het professionele IT team wordt er dagelijks gewerkt aan de ontwikkeling 

en up-to-date houden van KiDa aan de huidige regelgeving en kunt u alle werkdagen rekenen op een 

zeer hoogwaardige service en ondersteuning.  

 

Koppelingen met andere toepassingen 

Het is mogelijk om financiële gegevens te exporteren naar bijvoorbeeld een boekhoudprogramma 

tegen een meerprijs. Dit is mogelijk met alle bekende boekhoudpakketten.  

 

Conversie van data 

Het importeren van stamgegevens in KiDa is mogelijk vanuit verschillende pakketten. Hier zijn echter 

wel eventuele extra kosten bij gemoeid.  

 

Installatie 

KiDa betreft een softwarepakket dat geïnstalleerd dient te worden op de computer. Hieraan zijn echter 

geen extra kosten verbonden. KiDa heeft daarnaast de mogelijkheid om automatisch of per keer een 

back-up te maken, zodat geen gegevens verloren kunnen gaan.  

 

Onderscheidend vermogen 

Citaat van KiDa: 

“KiDa is uiterst simpel te bedienen. Als de gebruiker met de muis op een snelkoppeling, een 

veld of in een browser gaat staan opent zich automatisch een window met een toelichting. 

Tevens is KiDa goedkoop, een gebruiker wordt nooit geconfronteerd met maximale aantallen 

kinderen, koppelingen, gebruikers, etc.” 

 

Visie op de toekomst 

Citaat van KiDa: 

“Om problemen te voorkomen (hacken etc.) heeft KiDa voor Gastouderbureaus een unieke 

manier van opvanguren melding. Dit gebeurt automatisch middels Excel bestanden. Hierdoor 

komen geen 'vreemde gebruikers van buiten' in de KiDa software.  

Er is bij onze gebruikers geen behoefte aan ouders die willen inloggen. 

Wij blijven KiDa constant aan het perfectioneren. Dit kan gebeuren op indicaties en/of 

voorstellen van de gebruikers zelf.” 

 

Overige vermelding 

De bevoegdheden van de (backoffice) gebruikers van het pakket kunnen worden beperkt binnen 

KiDa. 

Correspondentie in KiDa met ouders/verzorgers is mogelijk doordat er gebruik wordt gemaakt van een 

geavanceerde word-editor. Hiermee kunnen snel brieven worden gemaakt en verstuurd via mailing.  

Verdere ontwikkeling van bijvoorbeeld een ouderportaal is op dit moment geen vraag naar vanuit de 

gebruikers van KiDa, vandaar dat dit niet verwerkt is in het pakket. KiDa luistert naar indicaties en 

voorstellen van de gebruikers om het pakket verder te optimaliseren.  

 



 

Marktanalyse | Softwarepakketten voor de kinderopvangbranche Pagina 16 

F. Kidsadmin 

Naam aanbieder :  Kidsadmin 

Naam oplossing :  Kidsadmin 

Website :   www.kidsadmin.nl 

Doelgroep :   Kinderopvang (kinderopvang,  

buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen  

en tussen schoolse opvang, gastouderopvang) 

 

Korte omschrijving product 

Het programma Kidsadmin is sinds maart 2009 in gebruik en er is jaren door meerdere programmeurs 

op doorontwikkeld. Kidsadmin staat voor het mogelijk maken van slimmer werken. Dit houdt in dat zij 

er alles aan doen om het werken zo makkelijk mogelijk te laten verlopen. Allerlei facetten van 

oudercommunicatie en tablets op de groep tot en met een gebruiksvriendelijk en compleet 

debiteurenbeheer wordt ondersteund door Kidsadmin. Slimmer werken mogelijk maken betekent dat 

er steeds goed wordt gekeken naar de behoeftes van de klanten.  

 

Koppelingen met andere toepassingen 

Universele mogelijkheden om te koppelen met boekhoudingssoftware en tevens met de 

salarispakketten.  

 

Conversie van data 

Importeren van stamgegevens en formats voor brieven en overeenkomsten is mogelijk vanuit 

verschillende andere pakketten. Daarnaast kunnen van alle banken de elektronische bankafschriften 

worden ingelezen voor het debiteurenbeheer. 

 

Installatie 

Het programma draait online, dus installatie is niet nodig. Configuratie wordt volledig gedaan door 

Kidsadmin in overleg met de klant. 

 

Onderscheidend vermogen 

Citaat van Kidsadmin: 

“Een belangrijk deel van ons onderscheidend vermogen zijn we zelf. We zijn een stabiel en 

financieel gezond bedrijf en we zijn het break even point voorbij. Omdat kinderopvang 

software een belangrijk fundament legt onder de bedrijfsvoering van een 

kinderopvangorganisatie is het van belang dat de leverancier een stabiel bedrijf is. We kennen 

uit het verleden meerdere voorbeelden van faillissementen van softwareleveranciers. Dat 

heeft altijd vervelende gevolgen voor de klanten gehad, zelfs als een doorstart heeft 

plaatsgevonden. Daarom moedigen we potentiele klanten aan om onderzoek te doen naar de 

financiële stabiliteit van de softwareleverancier. Niet alle leveranciers die op dit moment in 

markt zijn, zijn financieel stabiel. 

Sinds we de administratieve dienstverlening van Kind-ABC uit Amsterdam hebben 

overgenomen gebruiken we het programma zelf om de administratie van kinderdagverblijven 

mee te doen. Het feit dat we zelf de volledige administratie doen van kinderdagverblijven 

betekent dat we kennis hebben en onderhouden van de branche. Bovendien vindt een aantal 

klanten het een geruststellende gedachte dat wij in geval van nood hun administratie per 

direct kunnen overnemen en omdat we het programma zelf gebruiken weten hoe we het 

optimaal moeten aanpassen. 

Een belangrijke toegevoegde waarde is de diepgang en volledige functionaliteit. Kidsadmin is 

vanaf de beginperiode ontworpen en geschikt gemaakt voor grotere kinderdagverblijven. 

Daarom is het mogelijk om de planning en financiën centraal of ook decentraal op B.V. 

vestigingsniveau te laten plaatsvinden.” 
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Visie op de toekomst 

Citaat van Kidsadmin: 

“Wij zien de volgende trends binnen de markt opspelen: 1. Met name een aantal grotere 

kinderopvangorganisaties in Nederland hebben de overgang naar moderne software nog niet 

gemaakt. We merken aan ons klantenbestand dat dat nu aan de orde is. 2. Een andere 

belangrijke trend is de vorming van Integraal Kindcentrums (IKC’s). We bedienen die al van 

oudsher. Voor de komende periode hebben we een aantal functies in gedachten waarmee we 

het IKC nog beter van dienst kunnen zijn.” 

 

Overige vermelding 

Het is mogelijk om volledig geïntegreerde personeelsplanning te doen in al zijn aspecten. Het is 

mogelijk om te werken met meerdere bv’s. Daarnaast is het debiteurenbeheer goed uitgewerkt. 

De bevoegdheden van de (backoffice) gebruikers van het pakket kunnen worden beperkt. 

Met Kidsadmin is er de mogelijkheid om met tablets te werken op de groep, zo kan er snel worden 

gezien welke kinderen aanwezig zijn. Via het ouderportaal kan een ouder in het Digidagboek zien hoe 

zijn kind de dag heeft doorgebracht. Met de ouderportaal kunnen ook berichten worden achtergelaten 

door de ouders en kunnen verstuurde facturen worden ingezien. Daarnaast is het wijzigen van 

gegevens mogelijk en kunnen eventueel aanvragen voor extra dagen of ruilingen worden ingediend.  
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G. Kidsvision 

Naam aanbieder:  GAC Business Solutions 

Naam oplossing:  KidsVision 

Website:   www.kidsvision.nl 

Doelgroep:  Kinderopvang (kinderdagverblijf, BSO, TSO,  

Peuterspeelzalen en gastouderopvang) 

 

Korte omschrijving product 

De software van Kidsvision zorgt voor professionele ondersteuning van de werkzaamheden binnen de 

kinderopvang. De software geeft scherp inzicht in de financiën en factureert overzichtelijk en 

betrouwbaar. Er wordt voor gezorgd dat veilig en betrouwbaar gegevens van kinderen kunnen worden 

opgeslagen. Voor de communicatie tussen de ouders en medewerkers wordt een extra 

communicatiemodule aangeboden in de vorm van portalen en apps. Kidsvision wil ervoor zorgen dat 

de medewerkers maximaal worden ondersteund in het streven naar kwaliteit. KidsVision bevat tevens 

een uitgebreide personeelsplanning en urenregistratie. Dankzij de integratie leidt dit tot een optimale 

BKR (ratio). 

 

Koppelingen met andere toepassingen 

Koppelingen met boekhoudpakketten zijn mogelijk met onder andere Afas, Exact, RAET/Beaufort, 

Mercash, ADP en Loket. 

 

Conversie van data 

Het importeren van stamdata in KidsVision is mogelijk vanuit allerlei verschillende pakketten.  

 

Installatie 

Kidsvision is volledig in de Cloud beschikbaar; overal kun je naar de gegevens gaan. Doordat het een 

online pakket betreft ligt er geen installatie aan vooraf. 

 

Onderscheidend vermogen 

Citaat van Kidsvison: 

“KidsVision ontzorgt door het aanbieden van eenvoudige, flexibele en volledig geïntegreerde 

processen, ondersteund door betrouwbare, rolgerichte en intuïtieve software, die tijdig inzicht 

verschaft in het heden, verleden en de toekomst. En dat voor alle stakeholders van een 

kinderopvang organisatie (kinderen, ouders, medewerkers, gastouders, overheidsinstanties, 

aandeelhouders en bestuurders).” 

 

Visie op de toekomst 

Citaat van Kidsvison: 

“Visie: - Taken/processen nog meer automatiseren (elke medewerker kan proactief reageren 

op afwijkingen en trends). - Verder ontzorgen door het overnemen van functioneel beheer en 

periodieke (complexere) taken, zodat de organisatie zich volledig kan richten op het zo 

optimaal mogelijk gebruiken van KidsVision.” 

 

Overige vermelding 

Binnen Kidsvision is tevens de mogelijkheid tot personeelsbeheer (HRM). Daarnaast kunnen de 

bevoegdheden van de (backoffice) gebruikers van het pakket worden beperkt. 

Er is een Contact-app beschikbaar speciaal voor de kinderopvang, medewerkers en de ouders. Zo 

kan er met de ouders worden gecommuniceerd via de app. Praktische zaken zoals 

plaatsingsgegevens, aanvragen voor extra opvang en afwezigheidsmeldingen kunnen zo direct door 

de ouders worden doorgegeven. Tevens kan de app aan de eigen huisstijl worden aangepast.  
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H. KindPlanner 

Naam aanbieder :  KindPlanner Software BV 

Naam oplossing :  KindPlanner 

Website :   www.kindplanner.nl 

Doelgroep :   Kinderopvang (dagopvang, peuteropvang, BSO, TSO) 

 

Korte omschrijving product 

KindPlanner is een slimme software-oplossing die ‘het kantoor’, de groepen, de ouders en kinderen 

onderling verbindt. Dit zorgt ervoor dat er zonder papier gewerkt kan worden. De processen qua 

planning, facturatie en communicatie zijn in één overzichtelijke omgeving gebundeld. Het backoffice 

systeem (KindPlanner Office) is volledig geïntegreerd met de ouderomgeving, groepsapp en diverse 

specifieke apps voor bijvoorbeeld het ophalen van kinderen of de TSO-registratie. KindPlanner zorgt 

ervoor dat iedereen real-time de juiste informatie heeft.  

 

Koppelingen met andere toepassingen 

KindPlanner gebruikt uitsluitend marktstandaarden en is daardoor eenvoudig te koppelen met andere 

systemen. Bijvoorbeeld met boekhoudsystemen zoals Exact Online, Exact Globe, Twinfield, iMuis en 

Cash, salarisadministraties zoals ADP, Raet of Nmbrs, rapportagetools. Daarnaast biedt KindPlanner 

als enige partij in de markt een gecertificeerde koppeling met ParnasSys zodat u uw activiteiten 

eenvoudig kunt aansluiten op de scholen waar u mee samenwerkt. 

 

Conversie van data 

Veel ervaring met het importeren van gegevens (inlezen van de ouder- en kind gegevens) uit andere 

bekende systemen zoals The Nanny, Kocon en Flexkids.  

 

Installatie 

Het pakket draait online in een goed beveiligde en gegarandeerd >99,9% beschikbare omgeving van 

Microsoft (Windows Azure). Er worden geregeld updates uitgevoerd. Zelf hoeft u niets te installeren. 

Wekelijks wordt over deze ontwikkelingen geïnformeerd.  

 

Onderscheidend vermogen 

Citaat van KindPlanner: 

“KindPlanner onderscheidt zich door de moderne technologie (volledig in de Cloud, gebaseerd 

op Microsoft marktstandaarden, moderne user interface), goede workflow voorzieningen om 

het werk te verminderen/vergemakkelijken en uitgebreide mogelijkheden voor zowel kleine als 

grote organisaties. Het biedt naast de te verwachten functionaliteit rondom planning en 

facturatie ook diverse apps om het leven van ouders, overblijfcoördinatoren en PM-ers te 

vergemakkelijken. Daarnaast is het een open systeem dat gekoppeld kan worden aan vrijwel 

ieder boekhoudsysteem of rapportagetool. Dit laatste is vaak niet nodig door de eigen 

rapportages.” 

 

Visie op de toekomst 

Citaat van KindPlanner: 

“Wij verwachten een verdere integratie met primair onderwijs, dus daar vinden diverse 

ontwikkelingen plaats. Onze visie is gebaseerd op een aantal veronderstellingen: 

- Flexibiliteit wordt steeds groter; 

- Samenwerken met primair onderwijs is noodzakelijk om te overleven; 

- Ouders verwachten ‘hun’ kinderopvang zelf te kunnen regelen; 

- Organisaties moeten efficiënt werken (zoveel mogelijk papierloos/ niets overtypen/ 

iedereen de juiste informatie).” 
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Overige vermelding 

Er is tevens personeelsbeheer mogelijk binnen het pakket. In de bevoegdheden van de (backoffice) 

gebruikers van het pakket kunnen tevens beperkingen worden aangebracht.  

Binnen KindPlanner wordt gebruik gemaakt van verschillende apps zoals de groepsapp (groep wordt 

verbonden met kantoor en de ouders), medewerker app (online omgeving waar gewerkte uren en 

roosters kunnen worden ingezien en eventueel verlof kan worden aangevraagd), ophaalapp (real-time 

inzicht in welke kinderen op welke school opgehaald moeten worden) en TSO-app (voor snelle 

registratie en eenvoudige administratieve afhandeling). 
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I. NioKids 

Naam aanbieder :  Netsjop B.V.  

Naam oplossing :  NioKids 

Website :   www.niolite.nl/nl/Producten/NioKids/ 

Doelgroep :  Kinderopvang (kinderdagverblijf, BSO,  

kinderopvangorganisatie en peuterspeelzalen) 

 

Korte omschrijving product 

Met Niokids wordt het hele proces van aanvraag opvang via de website tot en met facturatie 

afgehandeld. Hierbij wordt gebruikgemaakt van gratis oudergedeeltes voor het uitwisselen van 

documenten (facturen, jaaropgaven etc.), het afhandelen van reservering aanvragen en tevens voor 

de communicatie met de ouders. Niokids staat voor efficiency voor de kinderopvang en een prima 

service voor de klanten, waarbij alle belangrijke informatie direct beschikbaar is.  

 

Koppelingen met andere toepassingen 

Niokids kan een exportbestand aanleveren voor de volgende boekhoudpakketten: AFAS, Cash, Exact 

Globe/Online, Finpak, iMuis, Minipak, Reeleezee, Snelstart, Twinfield, Unit4 etc. Er is een eigen 

personeelsmodule aanwezig maar export naar salarisadministraties is mogelijk.  

 

Conversie van data 

Stamgegevens kunnen worden geïmporteerd in Niokids vanuit verschillende pakketten.  

 

Installatie 

Niokids is een online systeem, waardoor geen installaties hoeven te worden uitgevoerd.  

 

Onderscheidend vermogen 

Citaat van Niokids: 

“Wij zijn gespecialiseerd in alles wat flexibel is, we zijn begonnen als pakket voor 24 uurs 

kinderdagverblijven, alles wat minder flexibel is dan dat, kan binnen NioKids. Het is voor 

iemand die heel flexibel is makkelijker om stil te staan voor een regulier kinderdagverblijf dan 

andersom. Daarnaast is de missie van NioKids om onze klanten vooral tijd te geven, tijd om te 

doen waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden – voor de kinderen zorgen. Dat betekent dat 

ons programma “plug ’n play” is, eenvoudig en gemakkelijk te bedienen.” 

 

Visie op de toekomst 

Citaat van NioKids: 

“Research & Development staat bij ons hoog in het vaandel, dit doen we samen met onze 

klanten. Per kwartaal enquêteren we onze klanten en bepalen we samen wat verder 

ontwikkeld moet worden. Wij ontwikkelen continue door, naast het eerste echte online pakket 

waren we ook de eerste voor flexibele kinderdagverblijven, ook met online ondertekenen van 

contracten zijn we een van de eerste. Momenteel zijn we met iDeal koppelingen bezig en 

meer sturing op werkelijke bezettingen.” 

 

Overige vermelding 

Met de personeelslicentie is het mogelijk om contracten te genereren en urenregistraties bij te houden. 

Het personeel heeft toegang tot bijvoorbeeld de eigen werkroosters, aanvragen van verlof of vakantie. 

Voor de gebruikers van het pakket kunnen verschillende bevoegdheden worden toegekend. Er wordt 

namelijk met aparte modules gewerkt waarin verschillende functionaliteiten zijn verwerkt, zoals de 

managementlicentie, groepslicentie, personeelslicentie en ouderlicentie.  

Per kind is het mogelijk om online schriftjes bij te houden. Er zijn hierin verschillende vensters mogelijk 

namelijk voor het kinderdagverblijf waarin interne notities worden aangemaakt en vensters die 
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zichtbaar zijn voor de ouders van het kind. De ouder heeft tevens de mogelijkheid om via het 

oudergedeelte daarop een reactie te geven.  
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J. Proles Software 

Naam aanbieder :  Proles Software bv 

Naam oplossing :  Proles Software 

Website :   www.proles.nl 

Doelgroep :  Kinderopvang (kinderopvang, 

buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en tussen schoolse opvang)  

 

Korte omschrijving product 

Proles Software biedt praktische oplossingen die kinderopvangcentra veel werk uit handen nemen. 

Standaard worden uitgebreide functionaliteiten aangeboden om eenvoudig te registreren, slim te 

plannen en foutloos te factureren. Van het berekenen van kind ratio’s tot het aanleveren van 

jaaropgaven aan de Belastingdienst. Omdat Proles Software veel samenwerkt met kleine en 

middelgrote organisaties bieden zij ook diverse oplossingen voor afwijkende opvangtijden en flexibele 

facturatiemethoden. Daarnaast zijn er diverse uitbreidingsmodules voor specifieke wensen. 

 

Koppelingen met andere toepassingen 

Met de financiële exportmodule kan er zowel debiteuren- als factuurgegevens worden geëxporteerd 

naar een boekhoudprogramma. Voor vrijwel elk boekhoudprogramma bestaat er een koppeling. 

Wanneer er een specifieke koppeling nog niet is kan dit in overleg met de andere partij kosteloos 

worden ontwikkeld. Proles Software koppelt op dit moment nog niet met personeel modules. 

 

Conversie van data 

Er kan vanuit elk ander pakket met exportmogelijkheden gegevens worden geïmporteerd. Vooraf 

wordt altijd een duidelijke inschatting gemaakt welke gegevens wel- en niet kunnen worden overgezet. 

 

Installatie 

De software is op internet gebaseerd en daarmee is installatie op een eigen computer verleden tijd. 

Een internetbrowser is alles wat nodig is. Het maken van eigen back ups hoeft niet meer, want dat 

wordt namelijk iedere nacht automatisch gedaan.  

 

Onderscheidend vermogen 

Citaat van Proles Software: 

“We bieden ‘meer dan techniek’. Actuele kennis van de branche vinden we minstens zo 

belangrijk. Vanaf 2009 zijn we een zelfstandig bedrijf dat alleen maar werkt voor de sector 

kinderopvang (onze software bestaat al sinds 2003). We hebben een scherpe focus en 

kunnen snel reageren op de vele veranderingen in de markt. We zijn onafhankelijk van andere 

partijen, dat geeft voordelen bij het ontwikkelen (want met onze technische kennis zit het ook 

wel goed!). Proles Software is een belangrijke schakel in uw bedrijfsproces. U moet er dus op 

kunnen vertrouwen dat onze software écht bij uw organisatie past. Daarom bieden wij vooraf 

een proefperiode van één maand met volledige ondersteuning. Onze contracten hebben een 

korte opzegtermijn en ons tarief is voor een deel variabel, gebaseerd op uw werkelijke 

bezetting.” 

 

Visie op de toekomst 

Citaat van Proles Software: 

“Kinderopvangcentra zitten niet meer ‘standaard’ vol en moeten zich gaan onderscheiden. 

Samen met innovatieve partijen in de markt willen we ‘nieuwe concepten’ vorm gaan geven, 

zonder ‘trucjes in de software’ toe te passen. Voorbeelden hiervan zijn: flexibele planning op 

kwartierbasis, nieuwe contractvormen en aanvullende diensten als vervoer en maaltijden.  

Een ander belangrijk thema wordt het gebruik van online tools en apps. Dit geeft meer 

transparantie naar de ouders. Daarnaast willen we efficiënter gebruik gaan maken van de 

kennis en ervaring op de werkvloer. Groepsleiders krijgen meer inzicht in en invloed op de 
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planning waardoor zij ouders sneller en beter kunnen informeren. Want uiteindelijk draait alles 

om een heldere communicatie.“ 

 

Overige vermelding 

De bevoegdheden van de (backoffice) gebruikers van het pakket kunnen worden beperkt binnen 

Proles Software, zowel op module- als op locatie niveau. Het genereren van automatische 

incassobestanden en betalingscontroles wordt aangeboden in de vorm van optionele modules. Dit 

geldt ook voor het versturen van mailing per organisatie, locatie of groep (bijv. voor nieuwsbrieven). 

Verder biedt Proles Software een ouderportaal voor inzage in facturen en gegevens, welke binnenkort 

verder wordt uitgebreid met onder andere mogelijkheden voor het aanvragen / reserveren van extra 

dagdelen. 
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K. Quebble.com | Professional (Pelosa) 

Naam aanbieder :  Pelosa Network Engineering BV 

Naam oplossing :  Quebble.com | Professional 

Website :   www.pelosa.nl 

Doelgroep :  Kinderopvang (kinderopvang, buitenschoolse opvang,  

peuterspeelzalen, tussen schoolse opvang en gastouderbureaus), 

Basisonderwijs en overige organisaties die zich richten op  

kinderen van 0 - 13 jaar. 

 

Korte omschrijving product 

Binnen de voorgestelde Wet op de Primaire Kindontwikkeling kunnen onderwijs en kinderopvang 

beter samenwerken binnen een kindcentrum. 

Met Quebble.com | Professional kunt u de administratieve processen van deze samenwerking efficiënt 

en gebruikersvriendelijk organiseren. Het Ouderportaal, Kindplanning en Personeelsplanning werken 

goed en volledig geïntegreerd samen op één centrale database. Ondersteuning voor 

ouderbetrokkenheid en -participatie en de doorgaande leerlijn is integraal onderdeel van het systeem. 

 

Koppelingen met andere toepassingen 

Quebble.com | Professional kan worden gekoppeld met de volgende boekhoudprogramma’s: Exact 

Online, Globe / iMuis / King, meerdere in ontwikkeling. Tevens is een koppeling mogelijk met de 

volgende personeel pakketten: Afas Profit / Beaufort (Online) / Raet Integratie / ADP Pion, WorkForce 

/ Unit4 / Cobra. 

 

Conversie van data 

Er zijn verschillende mogelijkheden om gegevens te importeren in Quebble.com | Professional vanuit 

een ander pakket. 

 

Installatie 

De software van Quebble.com | Professional draait geheel online, er hoeven geen installaties plaats te 

vinden.  

 

Onderscheidend vermogen 

Citaat van Quebble.com | Professional: 

“Volledig geïntegreerd pakket, waarbij het mogelijk is om producten aan te bieden aan ALLE 

kinderen, onafhankelijk of hun ouders wel of geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. De 

volledige organisatiestructuur, zoals bekend bij de Kamer van koophandel, kan in 1 

administratie worden ingericht. Producten en diensten kunnen worden aangeboden met en 

zonder BTW tarief, binnen en buiten de Wet Kinderopvang en zijn samenwerkingsverbanden 

met meerdere (derde) partijen mogelijk. Quebble.com | Professional kan het frontoffice zijn 

voor alle naschoolse activiteiten.” 

 

Visie op de toekomst 

Citaat van Quebble.com | Professional: 

“De Wet op de Primaire Kindontwikkeling zal er uiteindelijk komen. Daarom zullen onderwijs 

en kinderopvang in de komende jaren steeds intensiever gaan samenwerken. Het is daarom 

van groot belang voor de kinderopvang om zich te (gaan) profileren als jeugdpartner in plaats 

van alleen een kinderopvangpartner. Een jeugdpartner die regionaal het aanspreekpunt is 

voor alle ouders. Een partner die samen met onderwijs een belangrijke rol speelt in de 

ontwikkeling van het jonge kind. Die een brug kan vormen tussen de peuters en het 

basisonderwijs en wellicht op termijn ook tussen het basisonderwijs en de brugklas.  

Die nieuwe omstandigheden vergen nieuwe systemen. Systemen waarbij samenwerken 

verankerd is in het DNA. Quebble.com | Professional is het resultaat van een jarenlange 
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samenwerking van Pelosa met haar klanten om te komen tot het systeem dat klaar is voor het 

nieuwe tijdperk van de kinderopvang.” 

 

Overige vermelding 

Voor de medewerkers is een portaal in de vorm van een app en website mogelijk, waarin zij de 

volgende activiteiten kunnen verrichten: urenregistratie, beschikbaarheid stellen, verlof/ziekte, 

planning etc.  

De bevoegdheden van de (backoffice) gebruikers van het pakket kunnen worden beperkt binnen 

Quebble.com | Professional. 

Voor de ouders van de kinderen is een app en website ontwikkeld waar de volgende zaken kunnen 

worden verricht: communicatie, foto’s delen, ouderportaal, zoek en boek mogelijkheden etc. 

De locaties hebben tevens app en website mogelijkheden waarop zij kind observaties, 

oudercommunicatie, aanwezigheidsregistraties etc. kunnen vastleggen. Met de webapplicatie voor de 

kantooromgeving kunnen onder andere de volgende handelingen worden verricht: - verkoop, planning 

en plaatsing, facturatie, - personeelsplanning en verloning, - managementinformatie. 

Er is daarnaast een speciale editie van Quebble.com | Professional beschikbaar voor Shared Service 

omgevingen: Quebble.com | Professional Services 
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L. Rosa 

Naam aanbieder :  Muldata bv 

Naam oplossing :  ROSA 

Website :   www.muldata.nl 

Doelgroep :   Kinderopvang (KDV, BSO, TSO, Peuterspeelzalen,  

Gastouderbureaus, Zorgopvang, Zorgbemiddeling) 

 

Korte omschrijving product 

Rosa biedt een zeer compleet administratiepakket aan. Flexibele groepsplanning, factureren en 

incasseren vormen hierbij de basis. Naast moderne oudercommunicatie zoals ouderlogin en een app 

zijn er presentielijsten voor aanwezigheid op de groep geregistreerd op  de tablet, indien gewenst 

kunnen schriftjes digitaal worden ingevuld en gemakkelijk foto’s worden gemaakt en deze vervolgens 

doorsturen naar de ouders. Service staat ook erg hoog in het vaandel bij Rosa, de medewerkers van 

de Helpdesk zijn tijdens kantooruren bereikbaar en zorgen voor een vlotte afhandeling. 

 

Koppelingen met andere toepassingen 

Koppelingen mogelijk met bijna alle boekhoudpakketten, onder andere Snelstart, Twinfield, 

Accountview, Multivers, Afas, Exact, iMuis (als de koppeling er nog niet is kan die eventueel worden 

gemaakt). Er is geen koppeling met personeelssystemen in verband met eigen personeelsmodule. 

 

Conversie van data 

Importeren van diverse gegevens is mogelijk binnen Rosa vanuit verschillende pakketten. 

 

Installatie 

Er kan voor worden gekozen om de software als pakket aan te schaffen, om het op 

abonnementsbasis te gebruiken of via internet ‘on demand’. Voor gastouderbureaus is reeds een 

webbased oplossing. 

 

Onderscheidend vermogen 

Citaat van Rosa: 

“- Zeer goed bereikbare helpdesk en service; 

- Klein team dus snelle ontwikkeling van modules en korte lijnen; 

- Compleet en flexibel voor een betaalbare prijs;  

- Intensieve begeleiding bij implementatietraject mogelijk;  

- Applicaties zijn allemaal in eigen beheer.” 

 

Visie op de toekomst 

Citaat van Rosa: 

“Muldata ziet veel mogelijkheden en uitbreidingen in de webbased applicaties. ROSA heeft 

inmiddels een webbased pakket iROSA voor de gastouderbureaus en is bezig met de 

ontwikkeling voor een webbased pakket voor KDV/BSO/PSP,TSO. Verwachte oplevering is in 

het 1e kwartaal van 2016.” 

 

Overige vermelding 

Rosa is eventueel uit te breiden met een extra personeel module. De bevoegdheden van de 

(backoffice) gebruikers van het pakket kunnen tevens worden beperkt. 

Door gebruik te maken van de MyChapp kunnen ouders eenvoudig en snel via de smartphone of 

tablet op de hoogte worden gehouden van de opvang en ontwikkeling van hun kind. Ook kunnen via 

de app gegevens worden gewijzigd, extra dagen worden doorgegeven, aan-en afwezigheid door 

worden gegeven en ruildagen worden aangevraagd. Door de koppeling met Rosa worden de 

gegevens automatisch in de administratie verwerkt. Ook kan de app naar de eigen huisstijl worden 

omgezet.  
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M. TSO-ASSISTENT 

Naam aanbieder :  TSO-ASSISTENT  

Naam oplossing :  TSO-ASSISTENT 

Website :   www.tso-assistent.nl 

Doelgroep :   Kinderopvang (Tussen schoolse opvang) 

 
 

 

Korte omschrijving product 

TSO-ASSISTENT is een compleet systeem voor de hele registratie en administratie van de tussen 

schoolse opvang. Het reduceert de administratie van de overblijf tot enkele minuten per dag. Het 

pakket is 24 uur per dag online bereikbaar voor ouders/verzorgers, overblijfmedewerkers en de tso-

coördinator. Alle reserveringen en mutaties worden onmiddellijk verwerkt op een eigen beveiligde 

server. Het pakket is transparant en niet bindend, doordat er op ieder moment kan worden gestopt 

zonder financiële gevolgen. 

 

Koppelingen met andere toepassingen 

Het is mogelijk om gegevens te exporteren vanuit TSO-ASSISTENT naar verschillende 

boekhoudpakketten. Ook is het te koppelen met salarissystemen.  

 

Conversie van data 

Het importeren van gegevens is niet mogelijk binnen TSO-ASSISTENT. Importeren van gegevens 

wordt als onnodig beschouwd, doordat deze werkzaamheid in geringe tijd wordt verricht door de 

ouders die zelf hun kind registreren.  

 

Installatie 

TSO-ASSISTENT werkt geheel online. Er hoeft dus geen installatie plaats te vinden en geen 

apparatuur te worden aangeschaft.  

 

Onderscheidend vermogen 

Citaat van TSO-ASSISTENT: 

“Wij zijn absoluut toonaangevend in het segment van online TSO-administratiesystemen 

wegens: 

1. Hoogste kwaliteit (gebruiksvriendelijkheid, functionaliteit en vormgeving); 

2. Beste service (7x24 direct support);  

3. Meest innovatief; 

4. Beste prijs/kwaliteit verhouding; 

5. Grootse vrijheid voor de klant (geen contract nodig; men kan per dag starten of stoppen    

zonder dat dit financiële nadelen meebrengt);  

6. Aanpassing aan huisstijl van de klant (zonder kosten). 

7. Noemenswaardig is dat wij de initiatiefnemer en drijvende kracht zijn achter 

http://www.overblijf-magazine.nl/” 

 

Visie op de toekomst 

Citaat van TSO-ASSISTENT  

“Wij groeien snel en zijn voortdurend aan het ontwikkelen en innoveren. Indien gebruikers 

nieuwe wensen formuleren onderzoeken wij of die ook voor andere scholen nuttig zouden zijn. 

Zo ja, dan maken we het. Nooit zal de prijs daardoor omhoog gaan. Daarnaast blijven we ook 

zelf nadenken over vernieuwingen. Enkele voorbeelden: Mobiele applicatie; Calculator 

vrijwilligersvergoeding; Prognose te verwachten vrijwilligersvergoeding deze maand/dit jaar; 

Prikbord voor medewerkers.” 
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Overige vermelding 

Het is ook mogelijk voor de andere Kinderopvangvormen om met TSO-ASSISTENT te werken. Het 

gebeurt ook door een aantal Kinderopvangen die hun TSO-product goed willen optuigen of van een 

eigen identiteit willen voorzien. Zie ook: http://www.tso-assistent.nl/ko/. 

De bevoegdheden van de (backoffice) gebruikers van het pakket kunnen worden beperkt, zo zijn er de 

volgende soorten gebruikers mogelijk: ouders, medewerkers en coördinatoren.  

Via de ouderportaal is het mogelijk voor ouders om zelf overblijfmomenten te reserveren en 

annuleren. Daarnaast is het zo ook mogelijk om rechtstreeks met de coördinator te mailen, belangrijke 

opmerkingen in een logboek te plaatsen en is er een compleet overzicht van alle betalingen en nog 

niet gedeclareerde overblijfuren.  
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3 -  GEBRUIKERSERVARINGEN 

De informatie die in de voorgaande hoofdstukken is vermeld, is afkomstig van de verschillende 

leveranciers. In hoofdstuk 3 laten we de gebruikers van de pakketten aan het woord. Hierin zullen zij 

hun ervaringen beschrijven met de pakketten en verschillende positieve punten behandelen.  

De gebruikerservaringen zijn bij de leveranciers opgevraagd, waarna deze de ervaringen van 

maximaal drie klanten hebben verzameld.  

 

A. Bitcare 

“Le Garage zet Bitcare in op de backoffice, kinderdossiers, planning, facturatie en meer. Het vormt 

een vitaal onderdeel van de bedrijfsvoering. Automatiseren is voor kinderdagverblijven onvermijdelijk. 

Dan wil je zoiets als Bitcare. Het is de meest vooruitstrevende aanbieder in de markt. Het systeem 

werkt sneller dan de andere partijen en de kosten zijn lager. Bitcare biedt de beste 

prijskwaliteitsverhouding in de markt, met de essentiële functionaliteiten die je nodig hebt. Bovendien 

is het fijn om met een partij en systeem te werken die wel voldoen aan de eisen van deze tijd, waar de 

kosten gewoon laag liggen en die bereid is om mee te denken over hoe het product nog beter kan 

worden. Onze eigen inbreng wordt gewaardeerd en voor de productontwikkeling toegepast. Ze staan 

open voor ideeën en aanpassingen. Dat is leuk. 

Ook als het gaat om de planning van medewerkers en salarisadministratie biedt Bitcare state of the art 

voordelen. Het werkt snel en duidelijk. Het is makkelijk in gebruik en eenvoudig in te vullen. De 

medewerkers op de werkvloer kunnen hun planningen gewoon raadplegen via smartphone, desktop 

of tablet. De salarisadministratie is uiteraard gekoppeld aan de planning van het personeel. De 

medewerkers & salarisdossiers zijn voor de medewerkers via Bitcare 24/7 te raadplegen in hun 

dossier. Dat is makkelijk.” 

Le garage over Bitcare 

 

“De Tijgertjes heeft 52 kindplaatsen. Dan moet je echt beschikken over goede software om je 

organisatie draaiende te houden, en het moet overzichtelijk zijn. Bitcare sprak de Tijgertjes om 

verschillende redenen aan. Onder meer de mogelijkheid van exact in- en uitklokken, waardoor de 

feitelijke verblijfstijd tot op de seconde kan worden vastgelegd. Maar ook de duidelijkheid die je ouders 

biedt door hen online toegang te verschaffen tot het systeem, zodat ze op elk moment kunnen zien 

hoe het met hun kindje is waar ze ook zijn.  

Vanaf dag één bespaar je tijd en dus geld met Bitcare. Planning en dagboek gaan veel sneller en 

rapporteren aan de ouders verloopt soepeler en is tegelijk gedetailleerder. De functionaliteit die je 

krijgt is verrassend uitgebreid. Het hele personeelsmanagement is er bijvoorbeeld overzichtelijk mee 

geworden en de administratie is helemaal geregeld. Het is gewoon alles!” 

De Tijgertjes over Bitcare 

 

Al bijna twee jaar werkt De Ronde Venen met Bitcare. Ze wilden een goedkoper systeem en de 

ouders makkelijker toegang geven tot de accounts van hun kinderen. Bitcare bleek precies te zijn wat 

ze zochten. Bitcare levert veel gemak op. Kinderopvangplanning, facturatie, personeelsadministratie, 

loonadministratie en roosters maken’ het is nu allemaal veel makkelijker. De leidsters kunnen alle 

overuren en declaraties zelf invoeren in het systeem. De leidsters werken op iPads dat bespaart hen 

veel tijd. 

De interne communicatie loopt nu veel vlotter. Vroeger was er veel telefoonverkeer tussen het kantoor 

en de groep. Dat werkte vaak storend. Nu krijgen de leidsters berichtjes op hun iPad, die ze kunnen 

lezen als het hen uitkomt. Ook belangrijk is dat de leidsters, dankzij de app van Bitcare, niet meer veel 

tijd kwijt zijn met het schrijven in de schriftjes van de kinderen. Informatie kan nu snel worden gedeeld 

met de ouders van meerdere kinderen tegelijk. Ouders kunnen via de app doorgeven of hun kind ziek 

is of niet naar de opvang komt. Daarvoor zijn geen telefoontjes meer nodig en hoeven meldingen niet 

meer handmatig in de agenda te worden gezet. 

De Ronde Venen over Bitcare 
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B. Flexkids 

‘KMN Kind&Co is een kinderopvangorganisaties in stichtingsvorm. Met in de regio rondom Utrecht 

zo’n 200 locaties KDV, BSO, PSZ/PG, en met een eigen gastouderbureau; met een omzet van 47 

miljoen per jaar zijn we één van de grotere organisaties in Nederland. 

Kwalitatief hoogwaardige kinderopvang, leuk en huiselijk voor kinderen met aandacht voor 

ontwikkeling. Ondanks onze omvang streven we naar customer intimacy. 

Behaald rendement gaat bij ons niet naar aandeelhouders maar wordt geïnvesteerd in de organisatie. 

We werken met Flexkids omdat Flexkids onze complete organisatie integrale ondersteuning van het 

werkproces biedt, met klantportaal, kindplanning, facturatie en debiteurenbeheer enerzijds, en 

roostering, urenregistratie en verloning van het personeel anderzijds.  

Flexkids ondersteunt grotere organisaties goed omdat je binnen Flexkids in één omgeving kunt 

werken met verschillende bedrijven, opvangvormen, regio’s, clusters en locaties.  

Wat ons daarbij het meeste oplevert zijn de volledige integratie met Afas, de directe confrontatie van 

werkelijke kind bezetting met personeelsbezetting en de communicatiefaciliteit met klanten.’ 

Hans de Vries, KMN Kind&Co, Nieuwegein 

 

‘Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer biedt alle vormen van kinderopvang, met uitzondering van 

gastouderopvang, in de gemeente Haarlemmermeer. Naast vestigingen in de grotere plaatsen Nieuw-

Vennep en Hoofddorp wil de organisatie ook een goed product bieden in de kleinere kernen. 

SKH werkt al heel lang met Flexkids, vanaf 2014 is als laatste stap voor stap ook het 

personeelsroostersysteem en de groeps- en ouderportaal uitgerold. Voordat het zover was is er 

ontzettend veel gebeurd bij SKH.  

Er is een hele bewustwordingsslag door het bedrijf gegaan: hoe gaan we eigenlijk om met inzet van 

ons personeel? Daarin is Flexkids een instrument geweest, omdat door automatisering op de groep 

heel duidelijk te zien is wat er precies gebeurt qua werkelijke bezetting en wat je doet met de uren van 

personeel.  

Vóór het roosteren met Flexkids kon het gebeuren dat een locatiemanager dacht dat uren op waren, 

terwijl centraal gezegd werd dat er nog uren over waren. Nu is dat zichtbaar geworden. Daar waar 

vroeger uren niet geregistreerd werden en dus uren verbrand werden zonder dat wij dat in de gaten 

hadden, wordt nu elk uur geregistreerd. Als iemand daadwerkelijk te weinig werkt, zal hij die uren 

moeten inhalen. Werkt hij te veel, dan wordt hij uitgeroosterd. Als werkgever vinden wij dat het veel 

eerlijker is geworden, maar je kunt je ook voorstellen dat de werknemer daar best wel moeite mee 

heeft gehad. Inmiddels is iedereen er aan gewend en is het de normale gang van zaken geworden. 

Zonder slag of stoot is het allemaal niet gegaan. Mijn tip: inventariseer en standaardiseer eerst de 

inzet en ga dan pas automatiseren. Ik heb spijt dat we dit niet jaren eerder gedaan hebben. Het levert 

enorm veel op.’ 

Alice Haverman, Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer 

 

‘Het Woldkasteel is een kleinschalige organisatie die zich onderscheidt door de huiselijke sfeer. Dit 

bereiken wij door bewust bepaalde materialen/meubels te gebruiken. Daarnaast denken we met 

ouders mee door samen te kijken welke opvang zij nodig hebben en op welke manier wij goede 

opvang kunnen bieden. We zijn voor ouders gemakkelijk bereikbaar indien zij vragen hebben. Ons 

team bestaat uit verschillende mensen waarvan een groot aantal al vanaf het begin bij ons in dienst is. 

Hierdoor zijn er veel vertrouwde gezichten. Flexkids betekent voor ons één systeem voor 

kindplanning, facturering, debiteuren en personeelsroosters. Flexweb groep in combinatie met de 

ouder-app wordt zeer op prijs gesteld door medewerkers en ouders. De personeelsmodule gebruiken 

we voor de urenregistratie van onze medewerkers. 

Het grootste voordeel van flexkids is dat het zo compleet is. Behalve een boekhoudpakket, hebben we 

geen andere applicaties nodig. Bovendien is de helpdesk makkelijk bereikbaar. Door de ouderapp 

gaan we mee met onze tijd.’ 

Margriet Leentjes, Het Woldkasteel  
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C. Gloryosa 

"Sinds een paar jaar maakt het bedrijf gebruik van de software van Gloryosa. Stefan Beekveld van 

Kidstalent was vanaf het begin betrokken bij de ingebruikname van het software-systeem en is dan 

ook zeer te spreken over de doorontwikkelde software, direct klaar voor gebruik! ideaal voor uw 

kinderopvangorganisatie(s)". 

Kidstalent 

 

"Wij maken sinds een paar jaar gebruik van Gloryosa en vanaf het begin is het systeem ontzettend 

gegroeid qua mogelijkheden. Bijna al onze wensen kunnen op korte termijn gerealiseerd worden en 

Gloryosa denkt altijd met ons mee om op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen en mogelijkheden 

voor de complexere problemen. Mede door Gloryosa is ons bedrijf enorm geprofessionaliseerd". 

BSO Wijs 

 

“Wensen vanuit onze organisatie worden serieus bekeken en gerealiseerd. Kleine 

aanpassingen/wensen worden per direct meegenomen in een nieuwe versie. Gloryosa kent geen 

beperking op het aantal gebruikers. En niet onbelangrijk: in de praktijk leidt het gebruik van Gloryosa 

tot enorme kostenbesparingen zoals handelingskosten, postzegels en briefpapier!" 

Parbedie 
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D. KDVnet.nl 

“Gebruiksgemak en lage kosten” 

Wij werken nu 4 maanden met KDVnet.nl en vinden het programma makkelijk in gebruik. Vanwege het 

gebruiksgemak en de lage kosten hebben wij voor KDVnet.nl gekozen. De overzichtelijkheid en 

gebruiksvriendelijkheid ervaren wij als positief, net als de opmaak en menustructuur.  Wij maken 

gebruik van Externe registratie, Ouderlogin Uitgebreid en Digitaal Ondertekenen en vinden dit 

allemaal super! Als we vragen hebben dan nemen we contact op met de helpdesk, hier worden wij 

altijd goed geholpen. De helpdesk is goed bereikbaar en ze denken altijd mee. Ik zou KDVnet.nl 

aanbevelen omdat het een prettig bedrijf is om mee samen te werken,  met vriendelijke mensen en 

vanwege de lage kosten. 

Mw. S. Stapper van Stichting Boter Kaas en Overblijf, Leiden – Kindplaatsen: +/- 330 en +/-1400 TSO 

 

“Heel handig systeem dat veel werk bespaard” 

Wij werken nu 2 jaar met KDVnet.nl en vinden het een makkelijk te gebruiken systeem. Alles is digitaal 

bij de hand. De goede service en het persoonlijk contact ervaren wij als zeer positief. Opmaak, 

gebruiksgemak en menu structuur van het systeem zijn zeer goed. De Externe Registratie vinden we 

heel fijn, omdat deze is gelinkt aan onze website. Ook de Ouderlogin vinden we heel handig, omdat 

ouders zelf in kunnen loggen en wijzigingen door kunnen voeren. Digitaal Ondertekenen heb ik nog 

niet hoeven gebruiken maar lijkt me ideaal! Het opladen van documenten in de eigen Cloud service is 

snel en maakt KDVnet.nl als dienstverlening volledig. Als ik iets niet snap bel of mail ik met de 

helpdesk van KDVnet.nl. We worden altijd super goed geholpen, ook in het weekend. Ik zou dan ook 

geen verbeterpunten weten voor KDVnet.nl, wij zijn zeer tevreden. Wij zouden KDVnet.nl aanbevelen 

omdat het een heel handig systeem is dat je veel werk bespaard. Wij prijzen KDVnet.nl daarom 

regelmatig aan bij anderen. 

Mw. D. Kreemers van Kdv De Tweeberg, Rosmalen – Kindplaatsen: 76 

 

“Volgens mij het meest flexibele en uitgebreide pakket is dat er op dit moment op de markt is” 

Ik werk nu 8 jaar met KDVnet.nl en heb voor hen gekozen vanwege de flexibiliteit. KDVnet.nl is een 

bijzonder flexibel pakket, dat op verzoek aangepast kan worden. Er wordt dus maatwerk geleverd en 

is daarom een zeer veelzijdig pakket. Ook de vriendelijke helpdesk, welke zeer snel en accuraat 

reageert, ervaar ik als bijzonder positief. Zij zijn altijd bereikbaar. De opmaak van het programma vind 

ik heel duidelijk waardoor het pakket gebruiksvriendelijk is. Ouders maken veel gebruik van Externe 

registratie en vinden dit gemakkelijk en gebruiksvriendelijk. Ook Ouderlogin werkt prima: ouders 

passen eenvoudig hun persoonlijke gegevens aan en hebben altijd zicht op contracten, facturen en 

jaaroverzichten. Verder kunnen ze zelf dagen ruilen en/of afmelden, ik hoef alleen nog maar te 

accepteren en dit wordt direct in de planning en facturatie verwerkt. Ouders vinden het Elektronisch 

Schriftje geweldig! Werkt heel makkelijk met een linkje in de mail. Digitaal Ondertekenen werkt heel 

goed en bespaart veel tijd en portokosten. Ik zou KDVnet.nl aanbevelen om dat het volgens mij het 

meest flexibele en uitgebreide pakket is dat er op dit moment op de markt is. 

Mw. M. Van Grinsven van Joepie Kinderopvang, ’s Hertogen Bosch – Kindplaatsen: 180 
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E. KiDa 

“Het KiDa softwarepakket hebben we aangeschaft vanaf de oprichting van ons kinderdagverblijf. Zo 

hebben we KiDa zien groeien en ontwikkelen. Er waren regelmatig cursussen, zodat je de nieuwe 

functies beter kon begrijpen en om zo up-to-date te blijven. We ontvangen regelmatig meldingen van 

een nieuwe versie en deze kun je eenvoudig zelf installeren. 

 

Het hele softwarepakket werkt simpel en is logisch opgezet. Tevens hoeft je geen extra pakketten af 

te nemen (wat meer geld kost). Als je alles in de planning hebt staan, maakt je eenvoudig alle 

facturen. Deze kun je, in z’n geheel, weer mailen naar de ouders. Je hoeft alleen maar een paar 

knoppen in te drukken! Tevens is het eenvoudig om jaaropgaven te sturen (via de mail) en de 

automatische incasso’s (Sepa) te maken. 

De personeelsplanning is overzichtelijk. Alles wat standaard is ingevuld, hoef je niet steeds te 

veranderen. Een rooster print je dan ook eenvoudig uit of je stuur hem per mail naar de PM-ers.” 

Peggy Kulper, Kinderdagverblijf Jottum B.V. 

 

“Wij gebruiken KiDa al vanaf 2007. De belangrijkste redenen waarom we voor KiDa hebben gekozen 

waren het duidelijke, overzichtelijke programma en de lage prijs in vergelijking met andere pakketten. 

Het is een heel compleet pakket voor kind administratie, facturatie en planning. Wij gebruiken het 

pakket voor de kind administratie en de facturatie. De planning van de kinderen en de leidsters 

gebruiken wij niet in KiDa. Wij halen er niet alles uit wat er in zit. 

 

KiDa is gebruiksvriendelijk. Het maken van contracten en facturen is over het algemeen eenvoudig. 

Behalve standaard 52 weken-contracten hebben wij nog diverse andere mogelijkheden. Daarnaast 

hanteren wij voor verschillende contractvormen verschillende uurtarieven. Het is soms wat puzzelen 

maar  alles kan worden verwerkt in KiDa. Het incasseren van de ouderbijdrage gaat snel en soepel, 

evenals het versturen van de facturen via de mail.  De helpdesk is goed te bereiken, er wordt altijd 

snel , binnen een dag, gereageerd op mail of telefoon. We hebben één contactpersoon die goed op de 

hoogte is van onze situatie.  Bij problemen wordt altijd goed meegedacht en naar oplossingen 

gezocht.” 

Anja van den Berg, Stichting kinderdagcentra Zwartewaterland. 

 

“Het is prettig werken met KiDa, daar er diverse mogelijkheden zijn om verschillende vormen van 

opvang in te geven. Wij werken al meer dan 10 jaren met KiDa 

Zo kun je kiezen voor 40 weken, 52 weken en evt. vakantie opvang, zelfs even en oneven weken. 

Het is prettig dat je vanuit het KiDa systeem alle ouders kunt mailen, of er een selectie in kunt maken. 

Het factureersysteem en het maken van Sepa incasso bestanden is erg handig, weinig handelingen 

en kunnen aangeven welke incasso voor de eerste keer zijn, deze worden daarna automatisch 

omgezet naar een volgende keer. 

 

Wij hebben 2 verschillende BV's en kunnen hierdoor ook met verschillende debiteurnummers werken, 

zodat de incasso's automatisch op de goede BV terecht komen. Wat ook erg prettig is, is dat de lijnen 

kort zijn tussen KiDa en ons, snelle hulp op afstand. Er zijn veel mogelijkheden in KiDa, waar wij niet 

allemaal gebruik van maken. Wij zouden er nog meer uit kunnen halen, maar dat is tijdgebrek om ons 

hier nu in te verdiepen. 

Een nadeel vind ik dat je bij de adres gegevens van de ouders in de kindkaart, nog wat aanpassingen 

moet doen, maar daar komt vast nog een oplossing voor. Zo heeft iedere KDV of BSO natuurlijk zijn 

eigen wensen en ideeën. Maar overall zijn wij erg tevreden.” 

Heidi Waterbok, Jottum! kinderopvang Ede 
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F. Kidsadmin 

“Onmiddellijk was duidelijk dat we in zee zouden gaan met Kidsadmin.” 

Onmiddellijk na de eerste ontmoeting was duidelijk dat Prinsjeshof in zee zou gaan met 

Novict/Kidsadmin. Niet alleen de overzichtelijke, praktijkgerichte indeling van het programma spraken 

aan maar zeker ook de persoonlijke, professionele en meedenkende houding van de eigenaren. 

In de afgelopen jaren is steeds weer gebleken dat Novict te allen tijde een partner is die steeds 

capabel is om kordaat voorkomende problemen op te lossen, aanpassingen in het systeem aan te 

brengen en mee te denken over nieuwe vraagstukken. Zo ook met de implementatie van de Nanny-

Service (Gastouderbureau).In deze tijd waar de kinderopvangbranche onder druk staat is Prinsjeshof 

steeds alert om met de klant mee te denken. Naast het kinderdagverblijf en BSO wordt daarom sinds 

1 jaar Nanny-Service (gastouderopvang) op maat aangeboden en ook hiervoor blijkt Novict/Kidsadmin 

een ideale partner die onze wensen duidelijk verwerkt in het systeem. 

De huidige marktsituatie vraagt om flexibiliteit en service-gericht te denken en het is een belangrijk 

gegeven dat men zich daarbij omringt met partners die over deze capaciteiten beschikken. 

Novict/Kidsadmin is met recht een partner die de eigenschap beheerst om “out of the box” te denken!  

Karen Oostwouder, Prinsjeshof Breda  

 

“Kidsadmin denkt mee en groeit mee met je kinderopvang organisatie.” 

We zijn in 2013 gestart met 1 kinderdagopvangorganisatie. Voor de administratie hadden we 

Kidsadmin uitgekozen als softwarepakket. In de beginfase vonden we het belangrijk dat we per kindje 

konden betalen. Ook vinden we het een voordeel dat het een onlineprogramma is. Kidsadmin is 

logisch opgebouwd en gemakkelijk in gebruik. Inmiddels zijn we twee jaar verder en hebben we meer 

dan 20 vestigingen. Kidsadmin past ook heel goed bij grotere kinderopvangorganisaties. Ik vind het 

fijn dat ik door middel van de managementrapportages een goed overzicht heb over de 

bezettingsgraad van de groepen, het verloop van de omzet, het aantal nieuw aangemelde kinderen, 

de debiteurenstand. Bij de contacten met Kidsadmin merk ik dat de interesse in Kinderdomein echt is. 

Er wordt heel goed met me meegedacht. De medewerkers begrijpen waar het om gaat in de 

kinderopvang, hangen boven de materie en kunnen snel schakelen. Of het nu gaat om planning of 

geldstromen. Wat ik heel belangrijk vind, is de aftersales in balans is met het voortraject. Kidsadmin 

doet wat ze belooft: de helpdesk is goed bereikbaar, je wordt snel geholpen, geen vraag is te gek. En 

als je iets wil wat er niet is, wordt het op maat gemaakt. 

Agnes Vaci Kinderdomein Enschede 

 

“Breed programma; volgt werkproces op kantoor,  iPad-applicatie op de groep.” 

In 2010 zijn we gestart met Het Paleis. Gaandeweg, terwijl Het Paleis groeide, merkte ik dat het 

belangrijk werd om naar een administratief systeem te zoeken waarmee ik meer kinderen kan beheren 

op een eenvoudige manier.  

Het eerste gesprek met de mensen van Kidsadmin gaf mij een vertrouwd gevoel. Ik kreeg geen 

verkooppraatje maar een eerlijk gesprek over de mogelijkheden en de manier waarop Kidsadmin zich 

ontwikkelt. Kidsadmin is namelijk geen standaardprogramma waaraan ik mijn manier van werken 

moest aanpassen, maar een systeem dat zich voegt naar de werkwijze binnen ons kinderdagverblijf. 

De eisen die ik stel aan software, en die ik vind binnen Kidsadmin, zijn: 

-overzicht; -stabiel; -overal te benaderen; -flexibel; -op maat gemaakt; 

Daarnaast moest het programma een verlengstuk van kantoor naar de groepen zijn. Dus een ouder 

meldt zijn kindje ziek, dan wil ik dat 1 maal invoeren in Kidsadmin en vervolgens moet het bijv. op de 

groepen ook zichtbaar zijn, zonder dat ik met een potje type-ex naar de groepen moet lopen om de 

diverse lijsten aan te passen. Ik wil de gehele administratieve afhandeling binnen het systeem kunnen 

uitvoeren. Of het nu gaat om administratieve zaken of verzorging, alles op 1 plek. Ook vind ik het fijn 

dat ouders via het ouderportaal zelf wijzigingen kunnen doorgeven, hun factureren, jaaropgaven etc. 

kunnen in zien. 

David van Kaam, Het paleis Almelo 
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G. Kidsvision 

“Cloud is heel praktisch, waar je ook gaat zitten, je logt in via internet en kan werken.” 

Vraagstelling 

Allround bedrijfssoftware voor kinderopvang.  

Oplossing  

KidsVision installeren in de Cloud. Hosting en onderhoud laten regelen door GAC. Gebruikers hoeven 

alleen in te loggen en kunnen aan de slag. Het enige dat op locatie nodig is, is een desktop, laptop of 

tablet en internet.  

Resultaten 

Overal toegang tot gebruikersvriendelijke, zakelijke omgeving. Overzicht op financiën met uitstekende 

rapportages die naar wens aan te passen zijn. Extra zekerheid omdat van alle gegevens altijd een 

back-up is. Goede doorgroeimogelijkheden. Papieren administratie is overbodig. 

10forKids 

 

“Het mooiste aan het portaal is dat we alles real-time registreren.” 

Vraagstelling 

De registratie van uren van gastouders online opzetten en koppelen aan de gegevens in KidsVision 

Oplossing 

Klantportaal inzetten en koppelen aan KidsVision. Gastouders vullen hier hun uren in, ouders 

controleren online die uren en Berend Botje verwerkt de gegevens in real-time met KidsVision. 

Resultaten 

De administratie van ruim 800 gastouders die gezamenlijk zorg dragen voor ongeveer 2.000 kinderen 

blijft centraal gevoerd, maar kan via internet ingevuld worden door de gastouders en is online te 

controleren door de ouders. 

Berend Botje 

 

"Wij krijgen eenvoudig, gerichte informatie uit het systeem” 

Vraagstelling 

Vervanging van een verouderd systeem waar diverse producten niet goed ondergebracht werden en 

handmatig planningen afgestemd moesten worden. 

Oplossing 

Overstappen op één geïntegreerde totaalomgeving. KidsVision zorgt dat processen op elkaar 

aansluiten en er tussen kindplanning en personeelsplanning een koppeling ligt. 

Resultaten 

Medewerkers kunnen eenvoudiger gerichte informatie uit het systeem halen en de koppelingen 

zorgen voor efficiënte procesafhandeling in de backoffice. 

Impuls 
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H. KindPlanner 

“Het voordeel van KindPlanner is dat er veel werk uit handen wordt genomen, zo kunnen we ons meer 

focussen op plannen op de langere termijn en zo het personeel scherper inkopen. Daarbij is alle 

belangrijke informatie van prognoses, bezettingsgraden tot totale actuele mailinglist met 1 druk op de 

knop zichtbaar.” 

Kinderopvang ’t Mereltje in Bilthoven 

 

“Wij zijn zeer tevreden met KindPlanner, het is een verademing ten opzichte van het vorige pakket dat 

we gebruikten. Veel processen zijn minder arbeidsintensief geworden.” 

Kids Planet in Amsterdam 

 

“Wij hebben KindPlanner gekoppeld aan de informatiezuilen van tiktik waardoor onze communicatie 

met ouders sterk verbeterd is. Ouders kunnen alles zelf regelen en zien wat er allemaal gebeurt op 

ons kinderdagverblijf.” 

Kino Kinderopvang in Amsterdam 
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I. Niokids 

Wat een makkelijk reserveringssysteem is NioKids!  

Voorheen hebben wij gewerkt met een ander systeem en wij als bedrijf en onze ouders zijn erg te 

spreken over de overstap naar NioKids! Bij ons kunnen ouders flexibel reserveren, ruilen en extra 

komen, alles  wat wij graag willen in het systeem is mogelijk en niet geheel onbelangrijk; makkelijk.  

NioKids is overzichtelijk voor ons  en voor onze ouders.  

De werknemers zijn altijd vriendelijk en behulpzaam, en laten ons meedenken aan 

vernieuwingen/verbeteringen binnen het systeem d.m.v. enquêtes en nieuwsbrieven. 

Wij maken gebruik van het uitgebreide pakket; planning, facturatie, reserveringen alles onder 1 dak!  

Ingrid Donkers 

  

Niokids is een systeem dat ons ondersteund en aanvult. Wij lopen als bedrijf vaak voor op het gebied 

innovatie en hetgeen we aanbieden aan onze klanten en daarin willen we ons niet laten beperken 

door een planningssysteem. NioKids is daarom voor ons een goede oplossing, omdat er erg wordt 

meegedacht. Soms zijn ze ons zelfs voor in ontwikkelen van nieuwe dingen.  

Daarnaast is de basisvoorziening (plannen van alles binnen ons bedrijf) goed geregeld binnen 

NioKids. Het bespaart ons erg veel tijd en moeite. 

Wij zijn erg tevreden ermee. 

C. Vermaesen 
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J. Proles Software 

VANDAAG biedt kinder- en tieneropvang die past bij het kind van vandaag. Flexibiliteit en creativiteit 

zijn daarbij erg belangrijk. Iets wat we ook wilde terugzien bij de keuze voor een softwarepakket. 

Proles Software is erg flexibel en kent vele toepassingen voor planning en facturatie. Ondanks de 

uitgebreide mogelijkheden is werken met Proles Software eenvoudig. Dat is prettig voor een 

snelgroeiende organisatie als VANDAAG, want nieuwe medewerkers hoeven geen cursus of training 

te volgen.  

We zijn gestart met Proles Software toen we nog een kleine BSO waren. Inmiddels hebben we meer 

dan 10 eigen locaties met kinderopvang, buitenschoolse opvang en tieneropvang. Daarnaast bieden 

we een franchiseformule waar het gebruik van Proles Software onderdeel van uitmaakt. 

In 2013 ontvingen we de Jonge Ondernemers Prijs Noord Nederland. Dit geeft aan dat we erg 

vooruitstrevend zijn. Proles Software denkt hierin goed mee. Een voorbeeld is de App die we onlangs 

samen voor ons nieuwe Kinderdagverblijf ontwikkelde. Ouders kunnen daarmee digitaal hun planning 

doorgeven, zodat wijzigingen en extra opvangdagen automatisch worden verwerkt. De pilot is in 

september 2015 succesvol afgerond en gaat zeker een vervolg krijgen. 

VANDAAG in Drachten - Janneke Plantinga (Directeur) 

 

Als administratief medewerker van 2 kleinschalige kinderdagverblijven ben ik zeer tevreden over de 

software van Proles. Het systeem is erg gebruiksvriendelijk bij het invoeren van gegevens. Bij het 

aanmaken van planningen zijn er vaste tijden die vastgelegd kunnen worden, maar zijn er 

uitzonderingen dan is dat geen probleem. Als gebruiker kun je gemakkelijk zelf de uitzonderingen 

invoeren. Ook het maken van facturen en incasso’s is goed geautomatiseerd. Maar door de 

verschillende stappen bij het verzenden van de facturen heb je als gebruiker een goed overzicht en 

vallen bijzonderheden makkelijk op. Is er een factuur niet juist tot stand gekomen dan is het meest 

prettig aan Proles dat correcties eigenlijk over 2 schijven gaan waardoor je nooit in 1 keer iets kunt 

aanpassen of verwijderen. Je hebt altijd een tweede kans om te bedenken of wat je doet wel echt de 

bedoeling is voordat het gevraagde uitgevoerd wordt. 

De mogelijkheden die het systeem biedt zijn voor onze organisatie voldoende: groepsplanning, 

personeelsplanning, debiteurenbeheer, jaaropgaves, correspondentie naar klanten. Maar wat voor 

ons het allerbelangrijkste is dat zijn de mensen achter het systeem. Een vraag is nooit te veel en er 

wordt altijd meegedacht aan een oplossing.  

Christoforus Kinderopvang in Apeldoorn / Morgenster in Zutphen – Joke van Dieren (Administratief 

medewerker) 

 

Jaren geleden is, bij de verdere digitalisering van de administratie, na vergelijk met andere software, 

voor Kdv Billie de keus gevallen op Proles Software voor de kinderopvang. Langzamerhand zijn de 

diverse modaliteiten van de Proles Software ingevoerd. De gegevens van ouders en kinderen hoeven 

eenmaal te worden ingevoerd en kunnen eenvoudig worden gewijzigd en aangepast. Het 

zoeksysteem in alle gegevens werkt uitstekend. Het invoeren, bijhouden en wijzigen van de 

‘kindplanning’ (en – met één klik – de plaatsingsovereenkomsten) is zelfs leuk om te doen. Mede door 

de samenhang met de ‘personeelsadministratie’ wordt de BKR (beroepskracht-kind ratio) geborgd. 

Voor een bedrijf, ook in de kinderopvang, is het opmaken van de maandelijkse facturen een 

peulenschil. En worden die facturen digitaal aan de ouder gezonden. Aan het begin van het nieuwe 

jaar verschijnen ‘automatisch’ de jaaropgaven van de door de ouder betaalde kosten aan 

kinderopvang. Zo heeft iedereen voordeel van Proles Software..! 

Billie kinderdagverblijf in Amsterdam - Marije Leewens (Directeur) 
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K. Quebble.com | Professional (Pelosa) 

Pelosa (Quebble.com | Professional) organiseert graag het contact met een referentie. In overleg met 

u wordt dit contact en desgewenst bedrijfsbezoek geheel afgestemd op uw situatie en behoefte.  
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L. Rosa 

'ROSA wordt steeds doorontwikkeld' 

"Sinds augustus 2010 maken wij gebruik van ROSA software. Direct na het eerste contact en demo 

waren wij enorm enthousiast over de software en visie van Muldata. Het programma is enorm 

gebruiksvriendelijk ondanks de enorme hoeveelheid mogelijkheden. Dat is uniek! ROSA wordt steeds 

door ontwikkeld. Daar zijn wij enorm blij mee. Neem bijvoorbeeld het digitaal ondertekenen van een 

plaatsingsovereenkomst: Met ROSA gaat dit slechts in enkele muisklikken! Heel erg professioneel en 

uitermate gebruiksvriendelijk voor ouders. Wij kunnen alleen maar zeggen: Ga ROSA gebruiken, dan 

ervaar je pas het gemak!" 

Jeanine Rozenberg-Mensen en Bart Mensen - Kids voor Kinderen Kinderopvang 

 

'De prijs kwaliteitverhouding is goed' 

"Vanaf de start van de 7 dwergen in 2009 werken wij met Rosa software van Muldata. En tot volle 

tevredenheid! De prijs kwaliteitverhouding is goed en, wat vooral erg prettig is, de communicatie 

verloopt soepel. De helpdesk is deskundig en geduldig, de updates zeer regelmatig. Leuk om te zien 

dat je doorgegeven vragen/verbeterpunten/aanvullingen gelijk worden meegenomen in de volgende 

update. Je kunt als gebruiker naar behoefte modules bijkopen, waardoor de software naar je bedrijf is 

geschreven. De lijnen zijn kort en dat werkt heel prettig: ga zo door!" 

Tina van Dijk - kinderdagverblijf 'de 7 dwergen' 

 

'Muldata loopt met ROSA een stap voor op de markt.' 

"Sinds de start van mijn gastouderbureau werk ik al met de software van ROSA en ik ben er heel blij 

mee. Er zijn zoveel mogelijkheden in dit systeem en als het er niet in zit, dan maakt Muldata het erin. 

Wat dat betreft is het bijna maatwerk. Wanneer ik bel of mail met een vraag of opmerking over ROSA 

dan word ik supersnel geholpen. Meestal loopt Muldata een stap voor op de markt. Bij hen ben ik 

verzekerd dat nieuwe ontwikkelingen, zoals de overgang naar IBAN, het digitaal dagboek en de app 

voor gastouderbureaus, goed opgepakt worden. En als ik een keer echt iets mis, dan is het bij de 

volgende update opgelost of toegevoegd. Dankzij het persoonlijk contact, de stabiliteit en de 

continuïteit van ROSA Software wil ik niets anders meer!" 

Janet van Helden - Gastouderbureau Kid@home   
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M. TSO-ASSISTENT 

"Wij zijn half september verleden jaar gestart met TSO-ASSISTENT en wij zijn er zeer over te 

spreken. De ouders zijn heel enthousiast en de medewerkers ook. Het loopt als een trein. Ik kan over 

dit programma echt de loftrompet steken.” 

TSO-coördinator CBS Anker te Brielle 

 

"Wij werken nu alweer voor het tweede jaar met het systeem en zijn heel tevreden. Ik kan het echt 

aanbevelen.”   

Administratrice Juliana van Stolbergschool te Waalwijk 

 

"Allereerst complimenten voor de dienst. Als ouder van een nieuwe leerling ben ik blij verrast door het 

gemak en de eenvoud van dit systeem.” — ouder BS De Leerlingst; "Ik heb dit al vaker aangegeven 

maar bij deze nogmaals: jullie hebben een SUPER systeem en we zijn hier dan ook erg blij mee. Ga 

zo door!” 

TSO-coördinator BS De Leerlingst te Haelen 
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BIJLAGE 1 – RESPONDENTEN MARKTANALYSE SOFTWARE KINDEROPVANG 

 Pakket Contactpersoon Website Bedrijfsgegevens 

1 Bitcare Aad 't Hart www.bitcare.com Bitcare B.V. 
Delftechpark 11 
2628XJ - Delft 

2 Flexkids Mirko Hruska www.flexkids.nl  Flexkids/Dicon B.V. 
Spaarne 13 
2011 CC Haarlem 

3 Gloryosa 
 

Marteijn Nouwens www.gloryosa.eu Future Earth B.V. 
Erenstein 4 
3894 AB Zeewolde 

4 KDVnet.nl Ruud van der Drift www.kdvnet.nl  KDVnet 
Kervelhof 94 
2215 BE Voorhout 

5 KiDa Herman Willems www.kidasoftware.nl Logicon database systems 
Fazantenstraat 7 
7471 GL Goor 

6 Kidsadmin Johan Verhoeven www.kidsadmin.nl NOVICT 
Rietveldenweg 48G 5222 
AP 's-Hertogenbosch 

7 Kidsvision Swier Topper www.kidsvision.nl  GAC Noord 
Eiffelstraat 1-215 
8013 RT  ZWOLLE 

8 Kindplanner Vincent van Nimwegen www.kindplanner.nl  KindPlanner Software BV 
Rapenburg 8 
2311 EV Leiden 

9 Niokids Jeroen Koppes www.niokids.nl  Niokids 
Ullerberglaan 23 
5628 EG Eindhoven 

10 Proles Software 
BV 

Harry van de Hoef www.proles.nl Proles Software BV 
Bantpolder 42  
3825 JN  Amersfoort 

11 Quebble.com | 
Professional 

Martin Benders www.pelosa.nl Pelosa Network 
Engineering BV 
Bleiswijkseweg 47 
2712 PB Zoetermeer 

12 Rosa Yvonne Mulder-van 
Haaster 

www.muldata.nl  Muldata bv 
Haarlemmerstraat 5-D 
2182 HA Hillegom 

13 TSO-ASSISTENT Coen Schaap www.tso-assistent.nl TSO-ASSISTENT 
Waterstraat 7 
1015 LT Amsterdam 

 


